
Prædiken til 8. Trin 2019. Matt 7, 15-21

Lad os bede: kære himmelske far, tak for sommerens skiften mellem 
sol og regn. Tak fordi jordens økosystemer fungerer som du har 

bestemt. Hjælp os med at tage vare på jorden, så også kommende 
generationer må leve godt, som vi har gjort. Hjælp os med at træffe 

gode valg og søge din ånd, så vi ikke falder for fristelsen til at være 
ligeglade. Amen.

Det har altid været svært at skelne mellem sande profeter og falske 

profeter. Det er kun tiden, der kan vise, om der kommer noget godt ud 
af at lytte til en profet, som vil omvende én til en anden livsstil, en 

anden holdning eller en anden samfundsattitude. Profeter findes i 
mange udgaver: der er klimaprofeter og sundhedsprofeter og politiske 

profeter og religiøse og filosofiske profeter, som alle prøver at komme 
igennem med deres grunde til at det går som det går og hvordan det 

kunne gå anderledes, hvis vi lyttede noget mere til dem. 
Og alt sammen handler det om tro og omvendelse. Klimaprofeterne 

kræver kollektiv omvendelse, sundhedsfolkene fokuserer på individets 
omvendelse. De politiske profeter kommenterer og konkluderer på 

udtalelser fra magtens højborge, og næste valg vil vise, hvilken slags 
omvendelser det har ført til. De religiøse profeter er i mindretal for 

tiden, anderledes end på Jesu tid. Klimaprofeterne har overtaget talen 
om helvede og sundhedsprofeterne talen om frelse. Der er ikke meget 

plads tilbage for de religiøse markører for tiden. Det bliver højst til 

nogle få pip om, at Gud er en mulighed, når og hvis vi render ind i 

nederlag i forhold til de andre profeters tilbud.
Men uanset hvilke profeter, der for tiden er mest på banen, så er det 

stadig umådelig svært at skelne mellem de sande og de falske 
profeter. Det er og forbliver et spørgsmål om tro og en satsning på ens 

egen dømmekraft. Lige dér har Jesus et godt råd til os: I skal se på de 
resultater, de forskellige profeter skaber. Se på , hvad der kommer ud 

af det, om det fremmer det, vi som samfund og som enkeltmennesker 
tror på, er godt. Guds vilje, sagde Jesus, den, der gør Guds vilje, er på 

rette vej. 
Det efterlader os jo med det store spørgsmål: hvordan kan vi vide, 

hvad der ER Guds vilje?  Det er ikke noget, man sådan lige bliver 
færdig med at finde ud. Bjergprædikenen giver stof til megen 

eftertanke omkring det. Guds vilje er mange ting. Men så vidt jeg kan 
se, er der en fællesnævner, som peger på, at Gud vil have os til at se 

på os selv i perspektiv med vores medmenneske. Vores tanker og 
handlinger skal tage udgangspunkt i hvad der gavner og fremmer 

medmenneskets liv og glæde. “Alt hvad I vil, at mennesker skal gøre 
mod jer, det skal I også gøre mod dem”. Det er udgangspunktet, 

fundamentet. Og hvad Jesus så lægger til, er det enkelte menneskes 
pligt til selv at tage ansvar for det, vi siger og gør i de konkrete 

situationer, vi står i, i vores liv. Gud står sammen med vores 
medmenneske, og det kan vi tage bestik af. Vi kan ikke læse os til, 

hvad der er Guds vilje. Vi er nødt til at have forstået, hvem Gud er, for 
at kunne handle og tale og tænke sådan som Gud vil have os til. Det 



er ikke nogen nem opgave. At være kristen og en elev af Jesus, en 

ven af Jesus, er ikke let. Det er en snæver dør at gå ind ad, siger 
Jesus også i bjergprædikenen. Det er meget nemmere at have en bog 

at gå efter eller en religiøs leder at adlyde, for så kan man jo gøre som 
der kræves - og snyde, hvis man kan komme af sted med det.

Men Jesus skrev aldrig noget ned. Han kom ikke med nogen bud på 

stentavler eller etablerede en lærestol med autoritet, der kunne gå i arv 
og hierarki, der sikrer autoriteten. Det eneste, Jesus nogensinde skrev 

ned, skrev han i sand. Vi er nødt til selv at ville finde ud af hvad Guds 
vilje er, og tage ansvaret for det, vi konkluderer. Så må det briste eller 

bære. 
Det man IKKE skal gøre er at give op og lade to og fem være lige. Man 

skal ikke være ligeglad med godt og ondt og ligeglad med verden og 
sit medmenneske. Vi kan ikke lægge ansvaret fra os over på 

profeterne. I bund og grund er vi nødt til at tage stilling til det store 
spørgsmål, om vi tror, der en vilje uden for os mennesker selv, som 

dels har skabt universet og os, der lever her og dels har en 
velbegrundet forventning om, at vi vælger det gode frem for det onde, 

fordi vi kender til denne vilje uden for os selv. Eller, med andre ord: at 
Gud er vores himmelske far som vil os det godt og som vi må forholde 

os til som vores læremester, når vi ikke selv kan finde us af det med 
godt og ondt.

Der er en verden til forskel på, om man lever sit liv med Gud i den rolle 
eller man ser sig selv og samfundet som alle tings centrum.

De, der prøver på at følge Guds vilje, træffer deres valg ud fra det vi 

har lært af Jesus. Det betyder, at vi tror på, at Gud både hjælper os 
med at finde ud af hvad der er godt og ondt og med at vælge det gode. 

Det, vi selv bidrager med, er ikke vores gode sindelag, for det er ikke 
så godt endda. Vores bidrag må være tro på, at Guds kærlighed, Guds 

vilje og tilgivelse er vigtigere end mine egne interesser. Og selv om vi 
mennesker træffer dårlige valg og vælger det onde, så er Gud den, der 

ikke alene stiller os til ansvar for vores synder, men også tilgiver dem, 
langt ud over det, vi kan tilgive os selv eller andre kan tilgive os for.

De, der sætter deres lid til menneskets egen godhed og samfundets 
evne til at definere og vælge det gode, tror på, at det enkelte 

menneske og samfundet altid vil vælge det gode, hvis det har et valg.  
Hvad der er godt, er hvad de fleste er enige om, er godt. 

Hvis man vil vide, om der er en Gud, før man tager stilling til, om man 
vil følge Guds vilje, har man et problem. For det kan man netop ikke 

vide. Men man kan beslutte sig for at leve og handle og tænke ud fra 
den antagelse, at det er der. Måske fordi traditionen og indholdet i 

evangelierne går lige i hjertet og bliver en del af éns forståelse af 
hvordan verden er skruet sammen og fungerer. Eller fordi man ser, at 

mennesket slet ikke er godt, men har noget ondt i sig, som vi er nødt til 
at tøjle på en eller anden måde.

Verden er ikke sort-hvid. Profeter kan godt have ret i noget, men ikke i 
alt. Man kan godt synes, klimaet er vigtigt og at menneskeheden må 

gøre noget for at passe på planeten. Og samtidig tænke, at jordens 
undergang nok alligevel ikke ligger i menneskers hænder, men Guds.



Man kan lytte til sundhedsprofeterne og gøre sig selv en tjeneste med 

bedre mad og mere motion og ingen røg - og samtidig tænke ved sig 
selv, at livet bliver så langt, som Gud vil have det, og når Gud kalder os 

hjem, så er det tid. Tidens profeter er hverken bedre eller ringere end 
de var på Jesu tid. Det gode råd om at se på frugterne af deres 

udsagn gælder stadig. Og konklusionen er stadig: byg dit hus på 
klippegrund. Find ud af, hvor du står, når livet ikke går som du ønsker. 

Storm og oversvømmelse vælter ikke det hus, som er bygget på 
klippegrund. Det er når det går galt, man finder ud af, hvad der holder. 

Frugterne, som Jesus vil have os til at se efter, viser sig dér, hvor der 
stadig er en åndelig rigdom at trække på, selv om skæbnen eller 

tilfældighederne eller ens egne dårlige valg har taget det gode liv fra 
èn. Det hjælper ikke et menneske med KOL at sige, du skulle have 

ladet være med at ryge. Men det hjælper måske at sige til det 
menneske: Gud er der for dig, som Gud altid har været. Tak for livet, 

du fik, så langt som det nu skal blive, og hold dit håb og din tro godt 
fast også i de lange nætter, hvor det er svært. Du er ikke alene.

I sidste ende er det vores privilegium som mennesker med en tro at 
kunne sige: jeg gør det så godt jeg kan, og så tror jeg på, at Gud tager 

hånd om det, jeg ikke kan styre. Er der en vilje uden for mig selv, en 
Guds vilje, så skal jeg, det enkelte menneske, ikke bære ansvaret for 

alting. Og troen på, at Gud er god og Gud vil os det godt, kan trøste 
os, når vi ikke selv er så gode og samfundet heller ikke er så godt, som 

man kunne ønske.

Det er en enorm styrke at tro på, at vi ikke er og aldrig skal være alene 

under solen. Klippegrunden er et godt billede på en fast beslutsomhed 
i forhold til livets meget store spørgsmål. Jeg tror ikke, man kan udlede 

hvad der er Guds vilje i de dagligdags valg, vi står i hele tiden. Men jeg 
tror, man skal søge efter den, når det handler om hvilken slags 

menneske man vil være og hvordan man skal håndtere de rigtig svære 
valg, vi står i om livsforlængende behandling eller forholdet til dem, vi 

elsker og/eller lever vores liv med - for nu at tage nogle eksempler. Vi 
er ikke alene med det, vi ender med at vælge - heller ikke selv om vi 

har valgt forkert. Amen.


